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Οδηγίες χρήσης

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
      Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος της εταιρείας µας. Για τη σωστή και εύκολη 
χρήση αυτής της συσκευής αναπαραγωγής, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά.

1. ΠΑΝΩ ΟΨΗ
2. ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ SD-MMC
3. ΟΘΟΝΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ LCD
4. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
5, ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ 
6. ΕΠΟΜΕΝΟ
7. ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
8. ΚΟΥΜΠΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
9. ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
10. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
11. ΘΥΡΑ USB 
12. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
13. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
14. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΗΧΟΥ
15. ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
      ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ (ΦΟΡΤΙΣΤΗ 5V DC)
16. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Για να αποτρέψετε ενδεχόµενη καταστροφή της συσκευής µη χρησιµοποιείτε ποτέ άλλο 
τροφοδοτικό από αυτό που συνοδεύει τη συσκευή.
Για την προστασία των αυτιών σας αποφύγετε τη λειτουργία της συσκευής στη µέγιστη 
ένταση του ήχο, ειδικά αν χρησιµοποιείτε ακουστικά.
Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί κοντά ισχυρά µαγνητικά πεδία ή ηλεκτρικά πεδία.     
Αποφύγετε τις ακόλουθες καταστάσεις:        
Λειτουργία σε χώρους µε πολύ υψηλή και πολύ χαµηλή θερµοκρασία.

    1. Συνδέστε ένα USB stick ή µια κάρτα µνήµης στην αντίστοιχη υποδοχή USB ή στην υποδοχή 
κάρτας και η συσκευή θα ξεκινήσει να παίζει αµέσως τα αρχεία mp3. Κατά την αναπαραγωγή θα 
εµφανιστεί στην οθόνη ο αριθµός κοµµατιού και έπειτα θα αρχίσει να µετράει ο χρόνος αναπαραγωγής.
Πατήστε το κουµπί PLAY/PAUSE για παύση της αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε το ξανά για
να συνεχιστεί η αναπαραγωγή. Κατά την αναπαραγωγή µουσικής, πιέζοντας παρατεταµένα τπ πλήκτρο
PLAY/PAUSE µπορείτε να αλλάξετε τις εξής λειτουργίες: Τυχαία αναπαραγωγή (Εικ. 3), Επανάληψη
κοµµατιού (Εικ. 4), Επανάληψη φακέλου (Εικ. 5) και Επανάληψη όλων (Εικ. 6). Προεπιλογή της
συσκευής είναι η Επανάληψη όλων.
    2. Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουµπί PREVIOUS για να παίξετε το προηγού-
µενο τραγούδι ή το κουµπί ΝΕΧT για να παίξετε το επόµενο τραγούδι.
    3. Κατά την αναπαραγωγή αυξοµειώνετε την ένταση ήχου µε τα πλήκτρα V+ και V-.
    4. Όταν είναι συνδεδεµένα ταυτόχρονα το USB stick και η κάρτα µνήµης, τότε µπορείτε να παίξετε 
τραγούδια και από τα δύο αυτά µέσα επιλέγοντας τη λειτουργία µε το πλήκτρο M.
    5.  Για να αφαιρέσετε το το USB stick ή την κάρτα µνήµης, θέστε πρώτα το διακόπτη ισχύος στη 
θέση OFF για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
    ***Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το USB stick ή την κάρτα µνήµης στη διάρκεια της αναπαραγω-
γής. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να καταστρέψετε το µέσο αποθήκευσης.

    2. Εάν το σήµα που λαµβάνεται δεν είναι καλό, µπορείτε να πιέσετε το κουµπί PLAY της συσκευής
 για να επιλέξετε τη λειτουργία µικροσυντονισµού και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουµπί Prev/Next
 για να κάνετε καλύτερη λήψη του σταθµού. Στη συνέχεια, µπορείτε να πατήσετε PLAY για να επιστρέ-
ψετε στην κανονική λειτουργία αναζήτησης σταθµών.
    3. Πιέζοντας παρατεταµένα τα πλήκτρα Prev ή Next γίνεται χειροκίνητη αναζήτηση του επόµενου/
προηγούµενου σταθµού
Σηµείωση: Η συσκευή περιλαµβάνει εσωτερική κεραία. Αν η λήψη κάποιου σταθµού δεν είναι καλή,
µπορείτε να τη βελτιώσετε, συνδέοντας το καλώδιο εισόδου ήχου στην υποδοχή εισόδου της συσκευής

Χρήση ακουστικών
Συνδέστε το βύσµα των ακουστικών σας στην υποδοχή (13) της συσκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πότε πρέπει να αλλάξετε ή να φορτίσετε τη µπαταρία:
    Όταν η ένταση του ήχου µειωθεί ή υπάρχει παραµόρφωση. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
εµφανίζεται αµυδρά.
Φόρτιση µπαταρίας:
    Η συσκευή διαθέτει καλώδιο φόρτισης USB. 
Με το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση "OFF", συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του
υπολογιστή ή στον παρεχόµενο φορτιστή και το άλλο άκρο στην υποδοχή DC της συσκευής.
    ***Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας φροντίστε να τη φορτίζετε αµέσως 
µόλις εξαντληθεί.

POWER

    Θέστε το διακόπτη στη θέση ΟΝ. Θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη και η συσκευή 
θα ενεργοποιηθεί.

ON/OFF

LINE-IN
PIC

    Η συσκευή αυτή µπορεί να λειτουργήσει ως ενισχυτής για οποιαδήποτε συσκευή εξόδου ήχου 
(κινητό τηλέφωνο, συσκευή αναπαραγωγής αρχείων mp3, κασετόφωνο, συσκευή αναπαραγωγής 
CD, ραδιόφωνο, κλπ.). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το καλώδιο εισόδου για να συνδέσετε τη 
συσκευή εξόδου ήχου µε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής και να πατήσετε το κουµπί "MODE" 
για να αλλάξετε τη λειτουργία σε "AUX", όπως στην παρακάτω εικόνα. 
Στη συνέχεια, ανοίξτε τη συσκευή για να πραγµατοποιηθεί 
η σύνδεση.

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 ΑΠΟ USB STICK Ή 
ΑΠΟ ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ

    1. Πατήστε το κουµπί "MODE" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε το κου-
µπί PLAY για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο ώστε να ξεκινήσετε τη λειτουργία αυτόµατης αναζήτησης,
Μετά την αναζήτηση, το σύστηµα θα αποθηκεύσει αυτόµατα τους σταθµούς (επιτρέπει την αποθήκευση
έως 50 σταθµών). Μόλις η αυτόµατη αναζήτηση ολοκληρωθεί, µπορείτε να επιλέξετε σταθµούς µε τα
πλήκτρα Prev/Next. Η οθόνη θα εµφανίσει τον αριθµό µνήµης και µετά από λίγο τη συχνότητα.

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ

Έκθεση στο άµεσο ηλιακό φως
Υγρασία, κηλίδες νερού, λαδιού, χηµικά υγρά, εντοµοκτόνα
Απότοµη µεταφορά από κρύο σε ζεστό χώρο. Θα πρέπει να περιµένετε έως ότου η συσκευή 
αποκτήσει τη θερµοκρασία του δωµατίου στο οποίο βρίσκεται για να αποφύγετε ενδεχόµενη 
δυσλειτουργία.

 

Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία µε υγρά, όπως τα ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΙΣΧΥΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ: DC 5V
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΟΥ:     ΗΧΕΙΑ 4 ΟΗΜS
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟ∆ΟΥ:      2W+2W (ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 4 OHMS)
ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ:     87,5-108MHz
ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ USB     MP1    MP2     MP3
ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΒΙΤ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ USB:     32kbps-320kbps.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ:     d.c – 3,7V (Μία µπαταρία li-ion 3,7V 800mA)
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:     3-5 ΩΡΕΣ (Συνεχής αναπαραγωγή για 1,5 ώρα 
όταν η µπαταρία είναι πλήρης)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:     198(Π)x43(Β)x71(Υ)χιλ.
ΒΑΡΟΣ:     ΠΕΡΙΠΟΥ 0,29 ΚΙΛΑ

     

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ                   1 ΤΕΜΑΧ.
ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ                        1 ΤΕΜΑΧ.
ΚΑΛΩ∆ΙΟ USB-ΕΙΣΟ∆ΟΥ             1 ΤΕΜΑΧ.
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΗΧΟΥ-ΕΙΣΟ∆ΟΥ          1 ΤΕΜΑΧ.
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ       1 ΤΕΜΑΧ.

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΗΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              

                 
                 
               
                
               
                

Α.Μ.Π. 00510
(Π∆ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που 
µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν.
Το σύµβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να 
µεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριµµάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούµε, 
ρωτήστε τον τοπικό σας δήµο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία 
απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σηµεία συγκέντρωσης 

χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.Παρακαλούµε, βοηθήστε µας να προστατέψουµε το περιβάλλον 
που ζούµε!

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αµοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
•  Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη
   Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
•  Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
   Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
•  www.amiridis-savvidis.gr

Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:
Οδηγία για την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (EMC): 2004/108/EC
Οδηγία Χαµηλής Τάσης (LVD): 2006/95/EC
Οδηγία Οικολογικού σχεδιασµού και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας: 
2005/32/EC
Οδηγία Σήµανσης CE: 93/68/EEC
οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι το Φορητό Ραδιο-Media player F&U 
συµµορφώνεται µε τα παρακάτω πρότυπα:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN55020:2007
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008

∆ήλωση Συµµόρφωσης CE
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